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Vision Through A Glass Darkly (Or Brightly)

הלכות קטנות

… אם מותר לקרות בספר תורה בבתי עינים:אלה ש

 ועיין שבות יעקב חלק א’ סימן קכ"ו( דערוה בעששית דאסורברכות כה:ראיה גמורה היא על ידי זכוכית כההיא )תשובה 

1לקרות קריאת שמע כנגדה משום "]ו[לא יראה ]בך ערות דבר[”.

ברכי יוסף

אך מן הזכוכית ראהגאם יש להסתפק אם רואה דבר שמברכין על ראיתו בעד החלון והוא מכוסה בזכוכית לבנה הנקרא 

יראה הדבר ההוא ראיה טובא מי נימא דיכול לברך דהא קחזי או דילמא בעי ראיה בלי הפסק ומן הזכוכית לא שמה ראיה:

ועיין שם שפלפל בזה, והעלה:[ הדבר ברור שזה הרואה דרך חלון הסתום בזכוכית לבנה יכול לברך ברכות הראיה ומילתא]

2דפשיטא טובא היא:

פתח הדביר

[3]שתי חבורות שאוכלות בבית אחד או בשני בתים אם מקצתן רואים אלו את אלו מצטרפות לזימון ואם לאו אינם מצטרפות

יש להסתפק אם מפסיק בין שתי החבורות מחיצה של זכוכית אם מצטרפות מי אמרינן כיון דהמחיצה של זכוכית מפסיק

ביניהם אף על גב דרואים זה את זה ראיה מעליא דרך הזכוכית אינן מצטרפות וכדאמרינן לענין צואה דצואה בעששית קורא

קריאת שמע כנגדה משום דהזכוכית הוי כיסוי הה"נ הכא מיקרי הפסק. או דילמא כיון דרואין זה את זה אף על גב דאיכא

מחיצה ראייתן זה את זה מצרפן …

אמנם לדינא כיון דעיקר הספק נראה דתלוי אי ראיה בהפסק זכוכית חשיב ראיה או לא נראה דתלוי במחלוקת הרשב"א

4והרא"ש ז"ל לעניין ברכת בורא מאורי האש כשהאור מונח בתוך פנס של זכוכית ...

Vision Through the Looking Glass

הלכות קטנות

 עדים שראו עובר עבירה בתוך מה שנצטייר כמראה של זכוכית לבנה והכירו הכל בפירוש מהו.שאלה

5 קצת יש לברר זה מההוא )ראש השנה כד.( דקידוש החודש מקצתה ברקיע ומקצתה במים וכו’:תשובה

.  צ"ט  ’ סימן   א  הלכות קטנות חלק 1
.  ברכי יוסף או"ח סימן רכ"ד אות א’2
.  שולחן ערוך או"ח קצה:א3
.  פתח הדביר שם אות א’4
.  הלכות קטנות חלק ב’ סימן פ"ב5

http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=723&pgnum=36
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=723&pgnum=75
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=7975&pgnum=66
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F_%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9A_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%97_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%A6%D7%94_%D7%90
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=7626&pgnum=117
https://hebrewbooks.org/shas.aspx?mesechta=1&daf=25b&format=text
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=723&pgnum=36
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=723&pgnum=36
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=723&pgnum=36


ברכי יוסף

וכתב ד"קצת יש לברר וכו’" משום דיש לדחות דשאני התם דבעששית יש לטעות שמה שראו אינה הלבנה וכמו שכתב

המפרש שם ]ברמב"ם הלכות קדוש החדש ב:ה[ שכל הנך נדמה להם הלבנה ואינה הלבנה ודאית. אבל בנדון זה אם הכירו

הדבר באופן שאי אפשר לטעות יש להסתפק אי מקריא ראיה.

ומה שכתב הרב הלכות קטנות גופיה … לענין ראית הספר תורה … לא דמי לנדון דידן דהתם מסתכל בדבר עצמו מתוך

זכוכית והא הוי ראיה גמורה ומשום הכי פשיטא ליה להרב. לא כן בנדון דידן ספוקי מספקא ליה משום דאינו מסתכל בדבר

6כלל רק כל הסתכלותו הוא במראה ...

בצל החכמה

נלענ"ד כי דוקא בהך דראש השנה שראו הלבנה במים או בעששית, וכן בעדים שראו בראי אדם עובר עבירה, שאין אנו דנין

בכל אלו על הראיה כדבר נפרד לעצמו, אלא אנו דנין אם לקדש את החודש בזמנו או לעברו, ואם לענוש לפלוני כדרך

שעונשין לעובר עבירה או שלא לענשו, וה תלוי כמובן, אם נראית הלבנה בזמנו, ואם עבר פלוני אותה עבירה באמת, וזאת

עלינו לברר על פי עדים. נמצא אין ראית העדים בזה אלא לשם בירור וכן בכל דבר שיגמר על פי בית דין על יסוד הגדת

עדים, בכל אלה שפיר מקום לומר שלא הקפידה תורה שיראו העדים עצם הדבר שמעידים עליו, דכל שראו אותו ראיה

ברורה שאין להסתפק בטעות וכהך שראו במראה אדם עובר עבירה והכירו הכל בפירוש, סגי, דגם זה חשיב בירור. ]ועיין שם

שדן בענין ידיעה בלא ראיה.[

ואמנם כל זה לענין עדות, מה שאין כן לענין ברכות הראיה שתקנו חז"ל לדברך על ראית דברים מיוחדים, כגון ראית מלך,

הרים, גבעות, ימים ונהרות ועוד, אי אפשר לברך רק כשרואה עצם הדבר עליו הוא מברך. כי ראיה זו אינה כדי לברר

מציאות הדבר, שהרי מציאות הדבר ואמיתותו ברור לו בלאו הכי, ואפילו הכי אינו מברך עד שיראהו. ואם כן מה יוסיף תת

7לו אם יראה את הים בראי הרי מכל מקום עדיין אינו רואהו בעצמותו ואיך יברך כנלענ"ד נכון בס"ד.

Vision Through Telescope or Binoculars

פתח הדביר

אחד, והוא קנה חלול שקבועים בו זכוכיות עבות וכשמקרב [dürbün]דורבין שאלתני ידידי מי שהיה רחוק מן העיר ובידו 

אל העין צופה ומביט מתוכו כל האנשים העומדים מרחוק ואת המעשה אשר יעשון ומכיר בראיתו מי ומי הםהחושה אותו 

האנשים ההם כאלו הם לפניו ממש קרובים אליו ורואה אותם במראה ולא בחידות. וזה האיש צפה והביט מרחוק על ידי

שהמלך בכבודו יוצא ממקומו מתהלך בקומו ממקום למקום … אי בכה"ג חייב לברך ברכת המלךדורבין ה

שרואים מתוכו כל מה שהוא מנגה נגדו. אי חייבאיספיזו גם שאלתני על הרואה את המלך דרך מראה האספקלרייא הנקרא 

...לברך על ראיה כזו: 

וראיה כזו אפשר דלא חשיבא ראיה ודאית לברך עליה. דהגם דברואה על ידידורבין וזאת שנית מטעם שרואהו על ידי ה

של זכוכית כבר כתב להדייא הרב ברכי יוסף ז"ל דחשיבא ראיה גמורה לברך עליה מוסיק דהוא פשוט מאד. מכל מקוםגאם 

אפשר דשנייא נדון דידן דראיה דזכוכית זה היא בקרוב שרואה הדבר ממש וכי יהיב דעתיה מכיר היטב הדבר ההוא. מה

דאפשר דלאו ראיה ודאית היא דחזי גולם אנשים ולאו שפיר חזי להכירם היטב בין איש וביןדורבין שאין כן ראיה על ידי 

רעהו …

דורביןראיה ברורה להא אמינא שאם זכוכית הדורבין אמנם נראה דלא מכרעי כולי האי … גם על הצד השני שאין ראית ה

הוא חשיב ובהיר וגם הרואה בו ראות עיניו ברורה היטב אין ספק דדינו כרואה בעיניו בסמוך לו בלי הפסק זכוכית אפילו

.  ברכי יוסף חו"מ סימן ל"ה אות י"א6
.  שו"ת בצל החכמה חלק ב’ סימן י"ח אותיות ב’-ג’7
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להעיד מה שראה ולהעניש לחוטא על פי ראיה זו

וכבר היה מעשה בדור שלפנינו שגדול הדור הכריז והזהיר את העם שלא ילכו ביום שבת קודש אל המבצר מפני חילול שבת

 וקראם לפניו והודו ולא בושו וקנס אותם קנס ממוןדורביןוהרב הנזכר ז"ל ראה והכיר כמה אנשים שהלכו למבצר על ידי ה

8ראיה ודאית היא ולא יכזב כל שהזכוכית בהיר הוא וגם הרואה חזותו ברורה. ...דרובין הרי שראיה על ידי ה

Hearing Via Ear Trumpet

הלכות קטנות

 מהו:כלי לאזנו כמין חצוצרות חרש שמדבר ואינו שומע אלא על ידי שעושה שאלה

נראה פשוט שחייב בשופר וכי מפני שכבדה אזנו משמוע יפטר וחרש שפטור היינו שאבד ממנו חוש השמע מכל וכלתשובה 

9והרי אמרו לקיחה על ידי דבר אחר שמה לקיחה אף אנו נאמר שמיעה על ידי דבר אחר שמה שמיעה:

Hearing Disembodied Voices

הלכות קטנות

היו יושבין במערה וקורין את המגילה ואחד שומע מרחוק הבת קול וכן בשופר אם יצא, ולא ששמע קול הברה אלאשאלה 

בת קול ברור.

אפשר דכיון דבעינן )ראש השנה כט.( שומע ומשמיע ואותו בת קול שנעקר ונצטייר באויר ופורח אין לו עוד קשרתשובה 

עם המשמיע דלא יצא רמז לדבר "מפיו )דבר( ]יקרא[ אלי" )ירמיהו ל"ו( דבעינן שומע מן הפה

)לפי זה לא יצא אם שמעולפי זה אפשר שעדים ששמעו בת קול של מגדף שאין מעידין ואין בית דין מקבלין בת קול … 

10תקיעת שופר או מגילה על ידי פאנאגראף וטעלעפאן עיין בחיי אריה סימן ל’(

Hearing Via Telephony and Sound Reproduction

[(1890ר’ חיים אריה ליבש הלוי הורוויץ )הספר נדפס בשנת תר"ן ]

ולתרץ נראה לי לומר בזה ואקדים כאן מה שחידש כבוד אמו"ר א"ז הגאון זצ"ל בספרו בר ליואי )או"ח סימן י"ט( לענין

עשיית המצוה על ידי מכונה שקורין )מאשין( שאין יוצא ידי חובתו במצות אלו בלילה הראשונה משום דכל מצוה שכתבה

התורה לעשות בכונה אסורה עשיית המצוה על ידי שינוי וגרעון ממה שדרך רוב בני האדם לעשות כן היינו אם דרך רוב בני

אדם לעשות בגופם ולא על ידי גרם כח אדם ולא על ידי כלי המכונה אז אין לשנות ומחויב לעשות בגופו דוקא כמו שהוא

הדרך שעושין כן רוב בני אדם במעשה ההוא ...

וגם יש לדון אם שמע קול שופר על ידי טעלעפאן כיון דבעינן כונת שומע ומשמיע צריך גם כן שתהיה השמיעה כדרך

11שמיעת רוב בני אדם ולא יצא ידי חובתו על ידי טעלעפאן ...

ר’ צבי פסח פראנק

גם מה שכתב שם )בספר עדות לישראל(, דבמכונת שמיעה, אינו יוצא ידי חובת קריאת התורה ומגילה, לפום ריהטא לאו

בחדא מחתא מחתינהו, דבמשנה ובגמרא מצינו לענין תקיעת שופר, דאם קול הברה שמע לא יצא, דבקול שופר מעכב אם

 שם בד"ה ועל מה ששאלת עוד. )ואיני מבין בדיוק מה הוא(, עייןאיספיזוה. ובענין השאלה השניה בענין   פתח הדביר סימן רכ"ד אות י’8
.  סימן מ"ה     חלק ב'  הלכות קטנות 9

. ועיין בצל החכמה שם אות ה’ שחילק בין קריאת המגילה ותקיעת שופר לשמיעת עדים, על פי חילוקו הנזכר  הלכות קנטות חלק ב’ סימן רע"ו10
בפנים.

.  חיי אריה סימן ל’ ד"ה ולתרץ11
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יש בקול תערובת של שופר אחר או שאינו ממין שופר, אבל בקריאת התורה או מגילה, הרי שומע קול הקורא, אלא

שמעורב גם קול אחר, יש לדון דשפיר יוצא גם כשנתערב בו מקול אחר, דהכל הוא מכח הקורא, וכל הקולות כשרים, אלא

12שיהיה מכח בר חיובא, כן נראה לכאורה וצ"ע בזה

ר’ אליעזר יהודה וולדנברג

על כן למסקנא דדינא נראה לפענ"ד, דנהי דלכתחילה בודאי יש לעשות כל טצדקי לחזר שלא להשמיע קריאת המגילה דרך

מיקרופון. אבל בעברו וקראו בודאי אין מקום לבוא ולפסוק בסכינא חריפא שלא יצאו ידי חובתם והברכות כאילו היו

לבטלה, ובאין דרך אחרת, או כפי שנשאלתי במקרה אחר על בית חולים גדול שאי אפשר להעביר שמיעת קריאת המגילה

לחולים כי אם דרך המיקרופון, אזי המורה על כגון דא להתיר אפילו לכתחילה השמעת קריאתה באמצעות כלי המיקרופון

13אין מזחיחין אותו.

ר’ אשר וייס

 נשאלתי פעמים רבות לגבי אלה שיש להם מכשיר שמיעה ובלעדיו הם מתקשים מאוד לשמוע, מה יעשו לגבי תקיעתהנה

שופר, האם עדיף להסיר את מכשיר השמיעה אף שלא ישמע קול חזק וברור אלא מעין קול הברה בעלמא או שמא עדיף

לשמוע קול ברור וצלול ע"י מכשיר השמיעה. ובכלל יש לעיין אם מותר להשתמש במכשיר זה בשבת וביו"ט או שמא דינם

כדין רם-קול שנאסר ע"י כל גדולי ישראל זה כמה דורות.

 דבר יש לציין שמבחינה טכנית אין בין מכשיר שמיעה לרם קול ולא כלום ובשניהם אין האדם שומע את קול חבירוראשית

ממש, אלא גלי הקול גורמים תנודות בקרום דק )ממברנה( שבתוך המכשיר, וע"י כך הופכים את גלי הקול לאותות חשמליים

היוצרים קול דומה לקול המקורי, וא"כ כל דברי הפוסקים שנאמרו לגבי השאלה אם יוצאים יד"ח מגילה וקריה"ת ברם קול

תקפים גם לגבי מכשירי שמיעה.

 לגבי יציאת ידי חובת המצוות בשמיעה מרם קול נחלקו פוסקי הדורות האחרונים, הגאון ר' צבי פסח פראנק נקטוהנה

שיוצאים יד"ח, עיין בתשובתו שבמנחת יצחק ח"ב סימן קי"ג וכ"כ בשו"ת יביע אומר ח"ז סימן י"ח. אך באמת מבואר

בדבריהם שלא הבינו את מהות מכשירים אלה ואופן פעולתם, שהרי כתב שם הגרצ"פ בשופר אמרו דאם שמע קול הברה לא

יצא אבל במגילה וקריאת התורה לא איכפת לן שיש גם קול הברה כיון ששומע גם קול הקורא, ומתוך כך כתב דיוצא

בקריאת התורה ומגילה גם ברמקול כיון ששומע גם הקול המקורי אף שיש גם קול הברה, הרי שהבין דהרמקול מגביר את

קול האדם, ולא ידע שזה קול חדש לחלוטין, וביבע אומר שם כתב לדמות נידין דידן למה שכתב בהלכות קטנות דמי שאינו

שומע אלא על ידי חצוצרה שתוקעים באזנו יצא, הרי לן בעליל שפסקם מבוסס על הבנה מוטעית כאילו ברם קול שומעים

את קול האדם המקורי בתוספת הברה, אך באמת פשוט שאין כאן קול אדם כלל. )וגם עיקר הנחת הגרצ"פ דרק בשופר יש

פסול בקול הברה ולא במגילה, לא מובן דמה בין זה לזה והלא כשם שבשופר צריך קול שופר כך במגילה צריך לשמוע קול

קורא בר חיובא(.

 כתב הגרש"ז במנחת שלמה ח"א סימן ט' דאין אדם יוצא ידי חובתו ברם קול כיון שאין כאן קול אנוש אלא קולוכבר

חשמלי עי"ש.

 בהגה"ה שם הביא שלאחר שיצאו דבריו לאור לראשונה שמע ממרן החזון איש שאין זה פשוט כלל דאפשר דכיוןאמנם

שהקול נוצר על ידי קולו הטבעי ונשמע בשעת דיבורו הו"ל כקולו ממש עי"ש, וגם באגרות משה ח"ג סימן נ"ה על אף

שנודע לו שקול הנשמע ברם קול הוא קול מלאכותי נטה לומר דיוצאים בו יד"ח מגילה כיון שהקול דומה לקולו הנשמע

והוא נשמע מיד עי"ש.

 ודאי שמסתבר טפי כמסקנת המנח"ש דאין יוצא ידי חובתו בקול שאינו אלא העתק מלאכותי ולא קול שופר ולא קולאמנם

אדם כמבואר. וכבר ביארתי שלגבי שאלה זו אין נפ"מ בין רם קול למכשיר שמיעה.

.  שו"ת מנחת יצחק חלק ב’ סימן קי"ג ד"ה גם מה שכתב שם12
.  שו"ת ציץ אליעזר חלק ח’ סוף סימן י"א13
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(.cochlear implant )כוכליארי מלבד מכשיר השמיעה הסטדנדרטי יש מתקן נוסף לשיפור השמיעה, והוא השתל הוהנה

החידוש בשיטה זו, שהוא עוקף לחלוטין את השבלול, שהוא מרכז האוזן התיכונה, וסיבים דקים מוליכי אותות חשמליים

מתחברים באופן ישיר לעצב השמיעה, ובאופן זה יש להביא מזור וישועה גם לחלק מן החרשים הגמורים, ולא רק לכבדי

השמיעה.

 מי שכתב דבמכשיר זה יוצאים ידי חובתו לכולי עלמא, ולדעתי טעות בידו דגם מכשיר זה מבוסס על מקלט זעירוראיתי

שהופך את הקול האנושי לקול מלאכותי, אלא שתחת אשר ישמע האדם בכלי השמיעה הטבעיים עוקפים את כלי השמיעה

ומעבירים את הקול המלאכותי לעצב השמיעה באופן ישיר, הרי שהנפ"מ בין שתל ובין מכשיר שמיעה רגיל אינו אלא באופן

14השמיעה, אבל אין ביניהם הבדל בענין הקול הנשמע.

R. Chaim Jachter

Some authorities, especially those of the early 20th Century, ruled that one can fulfill these Mitzvot via 
a microphone due to a mistaken belief that a microphone, telephone or radio merely broadcasts the 
human voice without first transforming it into electric current. However, a number of prominent 
authorities believed that it was possible to fulfill the Mitzvah this way, despite the fact that it is not the 
actual voice being broadcast, but instead an electronic reproduction of the voice. The Chazon Ish … 
suggested that perhaps "since the voice that is heard via microphone was created [at first] by the 
[human] speaker and the voice is heard immediately just as it is heard in a regular conversation, that 
this is also defined as actually 'hearing' the Shofar blower or the reader." A similar line of reasoning is 
suggested by Rav Moshe Feinstein ... Rav Shlomo Zalman immediately asks on this suggestion of the 
Chazon Ish and Rav Moshe, "Doesn't the Mishna in Rosh HaShana (3:7) state that ... if he only hears 
the echo of the Shofar sound he does not fulfill the Mitzvah? Why is hearing something through a 
microphone different than hearing an echo - they're both mere replications of the original sound!?" Rav
Shlomo Zalman suggests that an echo differs from the actual voice because when hearing an echo there
is a slight time delay. Despite this answer, Rav Shlomo Zalman writes that the suggestion of the 
Chazon Ish and Rav Moshe is highly questionable "and I do not comprehend it."15

אגרות משה

ובדבר בקור חולים על ידי שאלה בטעלעפאן … הנה פשוט לע"ד שאף שמקיים מצוה דבקור חולים אבל אינו שייך לומר

שיצא ידי חובתו כיון שחסר בבקור זה ענינים האחרים שיש בבקור חולים. ורק יצא מזה שאם אי אפשר לו לקיים בהליכה

לשם לא נפטר לגמרי אלא צריך לבקרו במה שאפשר לו לכהל הפחות ענין אחד או שנים שהוא גם על ידי הטעלעפאן. …

וכיון שיש עדיפות בפניו ודאי יש למאן דאפשר לבקרו בפניו אך אל לא אפשר בין מצדו בין מצד החולה הוא מחוייב לקיים

16הבקור שאפשר לו ועל ידי טעלעפאן יש גם כן קיום איזה ענינים. ...

ציץ אליעזר

ובכלל כשאין אפשרות של ביקור אצל החולה  בגלל עיכובים שונים, ובתוך זה גם העוסק בתלמוד תורה שהיא כנגד כולם,

נראה לי דיש ענין של יציאה ידי המצוה גם על ידי שאילה בשלומו אצל מיודעיו ומקורביו שפוגשים בשוק, או דרך התלפון.

… ואפשרות הדבר שבאופן זה של שאילת שלום בשוק או על ידי התליפון יצא השואל כמעט מצות הביקור חולים בקשר

לכל צדדי תועלתה. והיינו היכא שהחולה משוכב בבית חולים, שכפי שכבר כתבנו לעיל סימן ג’ אין יותר שאלה על

.  ר’ אשר וייס, שמיעת קול שופר במכשיר שמיעה )תשס"ו(14
15 R. Chaim Jachter,   Tekiat Shofar, Microphones, and Hearing Aids  .

(.או”ח חלק ד’ סימן מ’ אות י’, )ועיין עוד   שו"ת אגרות משה יו"ד חלק א’ סימן רכ"ג16
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התענינות בצרכיו, ונשאר רק התועליות של גרימת נחת רוח, ושל בקשת רחמים, ולזה אפשר לצאת פחות או יותר גם על

ידי השאילה בשלומו הנ"ל … ואף על פי שיכול להיות שמהביקור היה נהנה יותר, אבל אין קצבה לשיעור גרמת ההנאה.

וכל על ידי ידיעתו של השואל ממצבו ידע השואל לבקש רחמים עבורו, ואף על פי שגם בזה יכול להיות שבקשת רחמים

בפניו של החולה יועיל יותר מכיון שהשכינה מצויה שם … אבל גם בנוגע לזה לא מצינו בהלכה קצבה לשיעור מדת בקשת

הרחמים, ולכן מסתבר שיוצא ידי חובתו העיקרית בכך גם בהתענינות והידיעה ממצבו בדרך הנ"ל אשר על ידי כן יודע

17לבקש רחמים עבורו ...

ר’ אשר וייס

רבינו האגרות משה )יו"ד ח"א סי' רכ"ג( דן, אם אפשר לקיים מצוה זו ע"י שיחת טלפון, וכתב לדון שהרי מצאנו כמה

טעמים במצוה זו: א. שיתפלל על החולה. ב. שישמשנו. ג. שיחזקנו בדברים. ולפי הטעם שיתפלל עליו או יחזקו, זה שייך

גם ע"י שיחת טלפון, אך לפי הטעם שישמשנו, זה ודאי לא שייך בטלפון.

אך לענ"ד נראה פשוט שבודאי אין מקיים מצוה זו בטלפון, דגם אם שייך לחזק רוחו ע"י שיחת טלפון, הרי אמרו שצריך

לבקר את החולה ואפשר לקיים מצוה זו רק ע"י ביקור ממש ולא ע"י שיחה מרחוק וצריך לקיים מצוות התורה ותקנות חז"ל

כפשטות מעשיהן, ולא בכל דבר אזלינן בתר טעמא.

ואף שידעתי שמשמעות ביקור חולים אין פירושו לבקר בביתו וכמשמעות הביקור בלשון המודרנית השימושית, אלא מעין

ביקור ד' ימים בקרבן דהיינו לבדוק ולבחון את דרכי החולה, אך מ"מ פשוט דכיון שכך תיקנו חכמים שילך ויבקר את

החולה, כך נקבעה צורת המצוה ודפוס קיומה, ואין לקיימה אלא בדרך זו.

ומשו"כ נראה דאף דבכל שלשת הטעמים הנ"ל אפשר לפעמים לקיים ע"י שיחת טלפון מ"מ אין בזה מצות ביקור חולים אלא

גדר גמילות חסד בעלמא. ובודאי ראוי לנהוג כן כשאין בידו לקיים מצות הביקור כפשוטו מצד החסד שבמעשה אך אין בזה

עיקר מצות בקור חולים, ועיין עוד שו"ת מנחת יצחק )ח"ב סי' פ"ד(.

ושמעתי שבטור עה"ת בשם הרא"ש כתב דגם כשהחולה ישן מקיים מצות ביקו"ח כיון שישמח כשישמע, ובמגיד מישרים

18לבית יוסף כתב להדיא דלא קיים, ואין הספרים תח"י לבדוק.

ר’ יצחק הוטנר

ר כי כל עזרה המוגשת לחולה בתורת חולה נכללת היא במצות ביקור"בוודאי שהצדק הוא כהחלטתו של כת, בגוף החקירה

ולא עוד. ואין הענין תלוי אלא באומדנא של מילי דעלמא אם יש בפעולה הנידונית משום הקלה לחליו של אדם, חולים

ז אלא שתרגומו הוא מלשון בקורת"בלע" וויזיט"איננו " ביקור חולים"בביטוי " ביקור"אלא שנראה כי תרגומה של המילה 

ובמובן זה של ביקור חולים". טעון ביקור"וכדרך שאמרו גבי קרבנות . העיון במצבו של החולה, כלומר(, פ, ויקרא יט)תהיה 

,כי הכל כלול בחובת העיון לשם עזרה במצבו של החולה, אין שום הבדל יסודי בין שיחה טלפונית או התעסקות באופן אחר

19.כל זה ברור בלי שום פקפוק

R. Shlomo Aviner

Q: Does one fulfill the Mitzvah of Bikur Cholim on the phone?

A: It depends on the situation and what is best for the sick person. In the case of Corona, one does 
fulfill the Mitzvah, since it is forbidden to be with him physically (Shut Tzitz Eliezer [Vol. 5 Ramat 
Rahel 8:6]. Shut Igrot Moshe, Yoreh Deah 1:223).20

.  שו"ת ציץ אליעזר חלק ה’ רמת רחל סימן ח’ אות ו’17
.  אות ה’  פרשת וירא – מצות ביקור חולים בישראל ובבני נח, 18
.פהפחד יצחק אגרות וכתבים סימן ל”ג, הובא 19

20 R. Shlomo Aviner, Hilchot Corona  .
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 )עיין מסקנתו בסוף התשובה באמצע אות י’ "ומה מאד נכון ...”(  שו"ת מנחת יצחק חלק ב’ סימן פ"ד•

  שו"ת באר משה חלק ב’ סימן ק"ד•

  שו"ת רץ כצבי חלק ב’ סימן י’ פרק ד’•

Vision Via Video

בצל החכמה

על דבר שאלתו בהזדמן לבית חבירו וראה שם צורת מלך וכבודו בטעלעוויזשן, אם היה מוטל עליו לברך ברוך שנתן לכבודו

21לבשר ודם … או אולי אין לברך אלא כשרואה את המלך בכבודו בעצמו ולא כשאינו רואה כל זה רק בטעלעוויזשן.

22]ועיין שם שחילק בין עדות וברכות הראיה, כנ"ל, ועל כן העלה:[ הרואה את המלך בראי או בטעלעוויזשן לא יברך.

באר משה

ואף על פי שהרואה מלך אמיתי מברך, זה דוקא כשרואה עובר לפניו, אבל בודאי מי שרואה מלך בלבוש מלכותו על כלי

טעלעוויזשן בודאי אין לו לברך. … וכן פסקתי בפשיטות כמה פעמים כשנשאלתי על זה )וגוף הבטת כלי טעלעוויזשן איסור

גמור הוא כאשר יתבאר בספרי חלק ג’ אי"ה(. ואחר זה כשיצא השמש על הארץ ספרי דבי רב לאחי הגדול הרב הגאון

המובהק שליט"א שו"ת בצל החכמה … ראיתי בזה ביאור רחב מתאימים לדברי ועיי"ש ותמצא נחת בביאור הלכה ברורה

23כשמש בענין זה כבכל הענינים הבאו בספרו הנפלא בכור הבחינה לטובה.

מנחת יצחק

ומה שנוגע לענין טעליווישען, שכתב כת"ה ]ר’ יחזקאל שרגא רובין הלברשטאם[, זה פשיטא דהוי רק כמו בבואה במראה

מלוטשת, דבודאי לא עלה על דעת שום אדם דיחייב ברכה ברואה מלך בטעליווישען …

אולם בנוגע לנידון דידן שפיר צדקו דברי כת"ה, דאם יתפתח הטעליווישען לשימוש יחידים כמו הטעליפון כהיום ויהיה

יכולת לראות החולה ולספר עמו, כידבר איש אל רעהו פנים בפנים, בודאי אין צריכים שיראה כל דבר על שיערו האמיתי,

24ואין נפקא מינה אם הוי ליה כל דיני ראיה

ר’ צבי רייזמן

ונשאלת השאלה, כאשר אדם רואה מלך או חכם באמצעות מערכת וידאו, האם צריך לברך את הברכות הנ"ל, או שאין זו

"ראיה" שעליה תקנו חז"ל את הברכות.

 באופן בלתי ישיר, שאינו מברך:הרואה את הלבנהבשו"ת יחוה דעת )ח"ב סימן כח( הכריע שאין לברך, ודימה זאת לאדם 

"ודע שהרואה את המלך בטלויזיא, אינו מברך עליו ברכת המלכים, שהרי זה דומה למה שכתב הגאון רבי שמואל אבוהב

בשו"ת דבר שמואל )סימן רמב(, שהרואה את הלבנה מתוך מראה )ראי( של זכוכית, אינו מברך עליה, וראיה לזה מהגמרא

".ראינוהו במים או בעששית אינה חשובה ראיהראש השנה )כד, ב( 

ובשו"ת בצל החכמה )שם( הוסיף בביאור הדברים: …

והיינו, שבראיה שנועדה לבירור המציאות, וכגון בעדות, אם המציאות ברורה אפילו ללא ראיה ברורה, די בכך. מה שאין כן

בברכות הראיה שנתקנו על ראיית הדבר בעצמותו על ידי החושים באופן ישיר ובלתי אמצעי, שם עיקר התכלית הוא עצם

בצל החכמה שם תחלת התשובה.21
שם סוף התשובה ד"ה העולה להלכה.22
.  שו"ת באר משה חלק ב’ סימן ט’ אות ג’23
שו"ת מנחת יצחק חלק ב’ סוף סימן פ"ד אות י’24

http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14709&pgnum=274
https://www.medethics.org.il/article/%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%97%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%98%D7%9C%D7%A4-2/
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14709&pgnum=439
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=1597&pgnum=459


הראיה. ולכן כאשר אינו רואה את הלבנה במו עיניו אלא על ידי מראה או באמצעות מערכת וידאו, וכן כאשר רואה מלך או

חכם באמצעות מצלמות וידאו או בטלוויזיה ]ואפילו ימֵצא בחדר הסמוך למלך או החכם - מכל מקום הרי אינו רואה אותו

בחושיו באופן ישיר, אלא את צילום דמותו, ועל כך לא נתקנה ברכה[. 

וכן מבואר בדברי רבי מרדכי גרוס )קונטרס הכל יודוך, פרק ד סע' טו( שאין מברכים שהחיינו כאשר רואה את בתו שנולדה

שצריך לראותו בעצמו ולא על ידיבראיה הראשונה באמצעות הוידאו "כמבואר במחברים בברכה על ראיית מלכים, 

. ולכן ראיה באמצעות וידאו איננהבראיה ישירה בעצמו במו עיניו", כי חיוב ברכת שהחיינו על ראיה, הוא רק מכשירים

נחשבת כראיה המחייבת ברכה.

ולפי זה נראה כי ברכת "הרואה" שנתקנה למי שרואה נרות חנוכה, כמפורש בשו"ע )סי' תרעו סעי' ג( "מי שלא הדליק ואינו

עתיד להדליק באותו הלילה, וגם אין מדליקין עליו בתוך ביתו, כשרואה נר חנוכה מברך שעשה נסים ובליל ראשון מברך גם

. וכמבואר לעיל, שבברכות הראיה שנתקנוskypeשהחיינו", אין לברך כאשר רואה את הנרות באמצעות הוידאו או בתוכנת 

על ראיית הדבר בעצמותו על ידי החושים באופן ישיר ובלתי אמצעי, עיקר התכלית הוא עצם הראיה, ועל ראיה באמצעות

מערכת וידאו לא נתקנה ברכה.

אולם מאידך גיסא נראה כי כאשר יש צורך בפרסומי ניסא כדי שיוכלו לברך על ההדלקה ]לדעת המג"א שאין להדליק

בברכה אלא אם כן אחרים נמצאים בביתו ורואים את ההדלקה[, שפיר מתקיים 'פרסומי ניסא' גם על ידי ראיה באמצעות

 או בכל אמצעי תקשורת אחר. שהרי נתבאר לעיל כי בחנוכה יש למושג 'פרסומי ניסא' משמעותskypeשידור חי בתוכנת 

, ואםהגויםנרחבת ביותר, היות ומטרת הדלקת הנרות נועדה לקדש שם שמים בעולם, ולכן היא כוללת גם פרסום הנס לעיני 

כן בכלל זה נראה שגם באמצעות שידור חי נחשב הדבר ל'פרסומי ניסא' ורשאי להדליק בברכה, היות וגם באמצעים אלו

 הנגרם על ידי הדלקת הנרות.הקידוש שם שמים ברביםמתקיימת תכלית ענין ה'פרסומי ניסא' בהדלקת נרות חנוכה, שהוא 

נמצא לסיכום, שיש שני חלקים במצות הדלקת הנר:

, דהיינו המלכת ד' בעולם וקידוש שם שמים, היאהתוצאה]א[ מעשה ההדלקה. ]ב[ פרסום הנס. והחלק השני מתקיים גם אם 

.skypeבפני גויים וגם באמצעות תוכנת 

skypeלפיכך נראה כי אדם הנמצא לבד בביתו ומדליק את הנרות, אך אחרים צופים בהדלקה באמצעות שידור חי בתוכנת 
או בכל אמצעי תקשורת אחר, רשאי להדליק בברכה. לא רק לדעת החמד משה והאגרות משה שפסק כמותו, אלא גם לדעת

המג"א הסובר שאין להדליק בברכה אלא אם כן אחרים נמצאים בביתו ורואים את ההדלקה, מכיון שתכלית פרסום הנס

25וקידוש שם שמים מתקיימת גם בראיה בדרך זו.

.  פרסומי ניסא לגוים ובאמצעות סקייפ  :   דרשני  ר’ צבי רייזמן, 25
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